
Private
Buy

Voor een vast 
bedrag per maand

een auto rijden 
én deze kopen?

Dat kan! 



Private Buy



Als je toe bent aan een andere auto, dan heb je veel keuzes. Zo kun 
je kiezen tussen nieuw en gebruikt, bezitten of alleen gebruiken, in een 
keer betalen of in delen. Ons Private Buy pakket is dé oplossing voor 
iedereen die een occasion wil bezitten zonder gedoe! 

Uit een groot aanbod van jonge 
occasions kies je zelf de auto uit 
waar je in wil rijden, je betaalt 
hiervoor een vast bedrag per 
maand, en aan het eind van 
de looptijd is de auto van jou! 
Zonder onverwachte kosten; de 
verzekering, de financiering, het 
onderhoud en de pechhulp zijn 
standaard opgenomen in het 
maandbedrag. Deimotorrijtuig-
belasting betaal je zelf.

Het enige waar jij je dan nog druk 
om hoeft te maken, is het tanken.

Wij begrijpen dat flexibiliteit be-
langrijk is voor jou. Daarom kun je 
bij ons je Private Buy pakket ook 
tussentijds stoppen, zonder extra 
kosten. En is de looptijd afgelo-
pen? Dan is de auto na het beta-
len van het restbedrag van jou. 

Je kunt je auto natuurlijk ook in-
ruilen voor een andere auto. De 
waarde van de auto kun je dan 
inbrengen als aanbetaling op 
een nieuwe financiering; zo kun 
je voordelig een nieuw Private 
Buy pakket afsluiten!

Private Buy

Onderhoud Pechhulp

Private Buy

VerzekeringFinanciering



Financiering
Betaalbare oplossing voor jouw auto

De aanschaf van een auto is vaak een behoorlijke investering. Niet 
iedereen wil geld sparen voor een dergelijke aanschaf. Of misschien is 
dit spaargeld er wel, maar wil je dit voor andere doeleinden achter de 
hand houden. In zo’n geval biedt onze financiering uitkomst.

Huurkoop (gespreide betaling) is de meest voorkomende manier om 
een auto te financieren. Je leent het aankoopbedrag voor jouw auto, 
of een deel daarvan. Dat betaal je vervolgens  in vaste maandelijkse 
termijnen terug, vermeerderd met een rentepercentage die tijdens de 
hele looptijd gelijk blijft. Je leent nooit meer dan de waarde van de 
auto. 

Jouw autobedrijf kan de financiering voor je aanvragen via Bovemij 
Finance. Bovemij Finance belt dan terug om jouw aanvraag door te 
nemen. Natuurlijk kun je een financiering ook afsluiten via jouw bank of 
tussenpersoon. Deze aanbieders werken over het algemeen wel met 
een hoger rentetarief waardoor je uiteindelijk meer betaalt voor jouw 
auto. 

Zo werkt het



De voordelen van Financiering in Private Buy:

• Flexibele looptijd van contract (maximaal 4 jaar).
• Vast maandbedrag aan rente en aflossing tijdens de hele looptijd.
• Flexibele aanbetaling (je inruilauto, niets, 10% of 25%).
• Flexibele aflossing aan einde van de looptijd.
• Tussentijds boetevrij aflossen mogelijk.
• Tussentijds opzeggen is mogelijk, zonder boete.
• Zelf bepalen of je bij afloop van het contract de auto wil 

behouden of wil inruilen voor een andere. 



Jouw auto wil je natuurlijk goed verzekeren. De BOVAG Autoverzeke-
ring biedt dekking voor veel voorkomende schaden. Zo is jouw auto 
verzekerd als je zelf schade rijdt aan je auto, zijn de af fabriek gemon-
teerde accessoires onbeperkt meeverzekerd en wordt een (ruit)schade 
door jouw BOVAG Autobedrijf gerepareerd zonder eigen risico.

Verzekering
Goed verzekerd op weg

De voordelen van de BOVAG Autoverzekering in Private Buy:

• Wettelijke Aansprakelijkheid, Casco én Schadeverzekering voor 
inzittenden.

• Verlaging maandbedrag mogelijk bij inbreng schadevrije jaren.
• Opbouw van schadevrije jaren tijdens de looptijd.
• Schade tijdens looptijd heeft geen invloed op maandbedrag.
• Gaat je auto door een schade totaal verloren? Dan wordt de dag-

waarde van jouw auto gebruikt om de restschuld te betalen.



Onderhoud
Bij jouw vertrouwde BOVAG Autobedrijf

Wanneer je een auto aanschaft, ga 
je voor kwaliteit. Jouw autobedrijf 
onderstreept dit. Maar ook kwalitatief 
goede auto’s kunnen naar verloop 
van tijd mankementen gaan vertonen 
en wie draait er dan voor de kosten 
van onderhoud op? 

Met Onderhoud in Private Buy is er 
nooit een discussie over wie de
rekening betaalt: jij betaalt geen 
extra kosten voor onderhoud. 

De voordelen van Onderhoud in Private Buy:

• Je betaalt geen kosten voor onderhoud dat door de fabrikant is 
voorgeschreven (zoals het verversen van olie en het vervangen  
van de distributieriem).

• Je betaalt geen kosten voor het vervangen van onderdelen die 
slijtagegevoelig zijn (zoals remblokken, banden en ruitenwissers).

• Je betaalt geen kosten voor onverwacht onderhoud (reparatie 
en vervangen) aan onderdelen die een lange levensduur moeten 
hebben.



De voordelen van Pechhulp in Private Buy:

• 24/7 pechhulp onderweg binnen Nederland, óók in je woonplaats.
• Vervangend vervoer in Nederland.
• Vervangend vervoer in Europa als je auto niet binnen 24 uur  

gerepareerd kan worden.

Pechhulp
24/7 hulp bij pech onderweg

Pech komt altijd ongelegen. Bij pech wil je daarom maar één ding: 
direct geholpen worden! BOVAG Pechhulp schakelt meteen een 
professionele hulpdienst in om je weer op weg te helpen. Zo zorgen we 
ervoor dat je altijd mobiel bent en blijft. 

Wij helpen je niet alleen bij pech door overmacht, maar ook als je ver-
keerde brandstof getankt hebt of wanneer je je lampen van de auto 
aan hebt laten staan. Zelfs als je pech hebt met de auto als je thuis 
bent, is er hulp: met de woonplaatsservice. 

Kan jouw auto niet ter plekke gerepareerd worden? Dan brengen we 
jouw auto naar jouw vertrouwde BOVAG Autobedrijf. Als de auto niet 
binnen een dag gerepareerd kan worden, dan staat er gedurende 2 
dagen een vervangende auto voor je klaar. Zo kun je jouw weg altijd 
vervolgen!



Totale kosten

per maand € 299,00 

Specificatie Private Buy voorbeeld 

Renault Clio 

Huurkoop  € 154,50 

Reparatie & Onderhoud € 81,25 

Verzekering  € 54,25 

Pechhulpverlening € 9,00 

Bovemij Finance B.V. bemiddelt in financieringen, is ingeschreven bij de KvK onder nummer 
31037251 en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunning 
120112779. Genoemde voorbeelden zijn op basis van huurkoop. Het jaarlijks kostenper-
centage is de prijsaanduiding van het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot 
uitdrukking. Alle bedragen zijn onder voorbehoud van acceptatie. Een consument infor-
matieformulier is beschikbaar. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Rentewijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

Aankoopprijs
 

€ 12.000 

€ 12.000 

€ 12.000

Aanbetaling / 
Inruil

€ 3.000 

€ 6.000 

€ -   

Krediet-
bedrag

 € 9.000 

 € 6.000 

 € 12.000 

Maand-
bedrag

€ 154,50 

€ 139,75 

€ 224,38 

Vaste 
debetrente

5,90%

5,90%

5,90%

Jaarlijks 
kostenpercentage

5,90%

5,90%

5,90%

Looptijd in 
maanden

48

48

48

Slottermijn

€ 3.000 

€ -    

€ 3.000 

Totale prijs 
van de lening

 € 10.416,00 

 € 6.708,00 

 € 13.770,24 

Kosten p/m
Rekenvoorbeeld Private Buy



Je mag de auto alleen gebruiken voor privédoel-
einden. Woon-werkverkeer valt hier ook onder. Het 
verhuren van je auto is niet toegestaan, net als het 

inzetten van de auto voor koeriersdiensten.

Het maandbedrag is onder andere gebaseerd op 
het aantal kilometers dat je per jaar met de auto 
rijdt. Rij je meer dan het aantal kilometers per jaar 
dat je vooraf hebt opgegeven? Geef dit dan aan 

ons door.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijks 
onderhoud aan je auto, zoals het op de juiste 
spanning houden van je banden en het op 

peil houden van de olie. 
In het instructieboekje dat bij de auto geleverd is, 

vind je meer informatie hierover.

In het maandbedrag is de motorrijtuigenbelasting 
niet opgenomen. Je ontvangt hiervoor een aparte 

rekening van de Belastingdienst.

Kun je door een aanrijding niet meer rijden met de 
auto? Dan krijg je zowel in Nederland als buiten 

Nederland hulp.

Kun je door een mechanisch defect niet meer 
rijden met de auto? Dan krijg je binnen heel Ne-

derland én Europa hulp.  

Je kunt Private Buy tussentijds opzeggen. Houd er wel rekening mee dat je dan 
het volledige restant van de financiering moet aflossen.

De auto is verzekerd voor Wettelijke Aansprake-
lijkheid, Casco en een Schadeverzekering voor 

Inzittenden. 

De reguliere onderhoudsbeurt wordt verzorgd 
door het autobedrijf waar je de auto gekocht 

hebt en het Private Buy pakket hebt afgenomen.

Spelregels



Private Buy



Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Bovemij Finance via 
telefoonnummer 024 751 22 89 of e-mailadres privatebuy@bovemij.nl. 


